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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 februari 2016 i mål nr 7158-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att underinstansernas avgöranden ändras och att 

ersättning utges för den utförda assistansen. Hon anför bland annat följande. 
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Av kollektivavtalet framgår att arbetstidslagen (1982:673), ATL, inte gäller 

för anhöriganställda som delar hushåll med den enskilde. Många anhöriga 

vill arbeta mer än de 48 timmar som Försäkringskassan medger. Om de vill 

detta bör det också vara möjligt i viss utsträckning. Att inte låta dem arbeta 

mer vore mindre förmånligt än EG-direktivet 2003/88/EG. Eftersom de är 

uppdragsgivare kan de tämligen enkelt byta arbetsgivare (anordnare av 

assistansen) eller bedriva assistans i egen regi. De kan också i mycket stor 

utsträckning själva styra över sina egna arbetstider.  Eftersom det både i 

EG-direktivet och ATL finns undantag som anger att vissa personer får 

arbeta mer så torde kollektivavtalet överensstämma med lagstiftningen.  

 

Företagsledare och andra personer med självständiga beslutsbefogenheter 

undantas från direktivet. Detta skulle mycket väl kunna inkludera 

uppdragsgivare som också är arbetstagare. Den uppdragsgivare som inte är 

nöjd med sina arbetstider kan tämligen enkelt byta arbetsgivare. Det är 

också företrädaren för den enskilde som bestämmer när det ska utföras 

assistans och som vet när det finns behov av assistans. Om företrädaren 

också är en vårdnadshavare som arbetar som personlig assistent innebär 

detta i praktiken att denne kan bestämma när arbetet ska förläggas och hur 

mycket assistans som ska utföras varje dag. Många anhöriga gör också sina 

egna scheman. 

 

Det är vidare ofta anhörigas vilja att utomstående vikarier inte kallas in vid 

behov utan att de själva ska utföra den assistansen. Enligt LSS ska 

anordnaren beakta och ge den enskilde största möjliga inflytande över 

insatsen som ges. 

 

Förvaltningsrätten saknar behörighet att på egen hand ogiltigförklara 

undantag i kollektivavtalet eftersom det saknas någon part i avtalet som 

påkallat ogiltighet. 3 § ATL var knappast avsedd att ge Försäkringskassan 

eller någon annan myndighet rätt att påkalla ogiltighet av hela eller delar av 

avtalet eller dess tillämpning. Kollektivavtalet blir inte automatiskt ogiltigt 
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för att Försäkringskassan eller förvaltningsrätten anser att det strider mot 

EG-direktivet. En facklig organisation eller en enskild arbetstagare kan 

angripa tillämpningen av avtalet. Så länge ingen av parterna angriper 

tolkningen och tillämpningen av avtalet så bör detta anses uppfylla alla krav 

i 3 § ATL och myndigheterna respektera detta. 

 

Förvaltningsrätten hänvisar till Försäkringskassans vägledning och anger att 

väntetid ska inkluderas i arbetstiden. Det framgår tydligt att 

Försäkringskassan inte likställer väntetid med det arbetsrättsliga begreppet 

jour varför inte heller regler och praxis kring jour, avseende inkluderandet i 

arbetstiden, kan tillämpas. Det förefaller inte heller finnas några avgöranden 

som behandlar fallet med att jour utförs i det egna hemmet. Rättsläget är 

uppenbart oklart, varför det saknas anledning att inkludera väntetiden i den 

enskildes arbetstid. Utifrån LSS syfte att begränsa antalet personer som 

arbetar med den assistansberättigade personen borde väntetid (som anhörig 

utför i sitt eget hem) inte inkluderas i arbetstiden. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten och avslår 

därför överklagandet. 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 

 

 

 Mikael Ocklind  

 

 

 

Leif Bergström  Per Gunnar Olsson 

referent 

 

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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KLAGANDE 

  

  

Ombud: chefsjuristen Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 18 juni 2015, bilaga 1  

 

SAKEN 
Assistansersättning 

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

____________________ 
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 yrkar att ersättning ska utges för den utförda assistan-

sen. Hon anför bl.a. följande. Assistenterna är hennes vårdnadshavare och 

företrädare. Som företrädare är de också Humanas uppdragsgivare. Assi-

stenterna är således uppdragsgivare åt sin egen arbetsgivare, vilket är en 

unik situation. Det måste beaktas när kollektivavtal och arbetstidslagen tol-

kas. Assistenterna företräder inte Humana som företagsledare, men de ger 

Humana uppdraget att utföra assistans hos henne. De utformar uppdraget 

och har avgörande inflytande över genomförandeplaner, val av assistenter, 

arbetsschema etc. Deras ställning är således sådan att de bör omfattas av 2 § 

arbetstidslagen (ATL). Som uppdragsgivare till Humana har assistenterna en 

”högre” och mer skyddad position än en företagsledare, eftersom de tämli-

gen enkelt kan avbryta uppdraget och ge det till någon annan anordnare. De 

torde således uppfylla kriterierna för att inte omfattas av arbetstidslagstift-

ningen. Utifrån ATL och EG-direktivet av den 4 november 2003 om arbets-

tidens förläggning i vissa avseenden (2003/88/EG) torde de få arbeta så 

mycket eller så lite de själva önskar. Även kollektivavtalet innehåller undan-

tag och anger att anhöriga assistenter som delar hushåll med brukaren får 

arbeta 48 timmar och mer om det finns särskilda skäl. Försäkringskassan är 

inte part i kollektivavtalet och bör således enbart förhålla sig till hur arbets-

gare/arbetstagare tolkar avtalet. Hänvisningen i 3 § arbetstidslagen avser 

hela EG-direktivet. Undantaget i direktivets artikel 17 är i stort sett identiskt 

med 2 § ATL, vilket innebär att kollektivavtalet inte är mindre förmånligt än 

direktivet. Assistans i form av väntetid måste inte räknas in i arbetstiden. 

Väntetid som utförs i arbetstagarens eget hem måste inte beaktas som ar-

betstid. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Utbetalning av assistansersättning sker enligt 51 kap 14 § Socialförsäkrings-

balken månadsvis med visst belopp för det antal beviljade assistanstimmar 

som assistans har lämnats. Enligt 16 § första stycket 2 samma lag gäller 

dock att ersättning inte betalas ut om assistansen har utförts av någon på 

arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen om arbetstid m.m. 

i husligt arbete, 5-10 b §§ ATL eller kollektivavtal som uppfyller kraven i  

3 § ATL. 

 

Syftet med regleringen är att undvika att assistansersättning betalas ut för 

arbete som sker under förhållanden som står i strid mot arbetstidslagstift-

ningen. I det aktuella målet är situationen att  vårdnads-

havare också är hennes assistenter. Det är assistansanordnaren Humana As-

sistans AB som är arbetsgivare för assistenterna. Reglerna i lagen om ar-

betstid m.m. i husligt arbete är inte tillämpliga, eftersom assistenterna inte är 

anställda direkt av  och arbete således inte utförs i ar-

betsgivarens hushåll. 

 

ATL gäller enligt 2 § 2 inte arbete som utförs av arbetstagare som med hän-

syn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor har företagsledande eller 

därmed jämförlig ställning eller av arbetstagare som med hänsyn till sina 

arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid. 

 

 menar att hennes vårdnadshavare som hennes assistenter 

har en sådan ställning att de ska jämföras med företagsledare och att ATL 

därmed inte är tillämplig. Den frågan måste avgöras med utgångspunkt i hur 

föräldrarnas ställning i assistansbolaget har varit i praktiken. Det är visserli-

gen  vårdnadshavare som i egenskap av hennes företrä-

dare har gett Humana Assistans AB i uppdrag att utföra assistans åt henne 

och de har i denna egenskap stort inflytande på hur denna assistans utfor-
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mas. Däremot har de inte ett sådant inflytande eller en sådan ställning i Hu-

mana Assistans AB som företag att de ska jämställas med företagsledare i 

ATLs mening. Det sagda innebär att ATL är tillämplig på det arbete som 

vårdnadshavarna utför som assistenter åt  

 

I 10 b § ATL anges att den sammanlagda arbetstiden under varje period 

om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräk-

ningsperiod om högst fyra månader. Enligt 3 § ATL får man i kollektivavtal 

göra avvikelser från bl.a. 10 b § ATL. I 3 § ATL anges också att ett kollek-

tivavtal inte blir giltigt om det innebär att avvikelserna som görs innebär 

mindre förmånliga villkor för arbetstagarna än vad som följer av Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Enligt artikel 6 b) i detta direktiv 

ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som behövs för att se till att den ge-

nomsnittliga arbetstiden under varje sjudagarsperiod, inklusive övertid, inte 

överstiger 48 timmar. Detta betyder att om ett kollektivavtal medger längre 

arbetstid än i genomsnitt 48 timmar per vecka, får avtalets regler ge vika och 

arbetstiden bedömas mot arbetstidslagen. 

 
Insatser under dygnsvilan kan ges som hel assistansersättning, väntetid eller 

beredskap. Genom ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 

1993:24) om assistansersättning, som trädde i kraft den 1 januari 2013, ändra-

des begreppet jour till väntetid. Innebörden av begreppen är emellertid väsent-

ligen densamma i sak. När timmar är redovisade som väntetid på tidsredovis-

ningen ska dessa likställas med lika många arbetade timmar (se Försäkringskas-

sans vägledning 2003:6, version 12, sid. 154). Den tid som  

föräldrar har debiterat består av assistanstid och väntetid och ska därför beräk-

nas på det sätt som Försäkringskassan har gjort. Av utredningen framgår att 

 assistenter under perioden november 2014 – februari 

2015 arbetat mer än i genomsnitt 48 timmar per vecka.  

 

Som framgår av de ovan redovisade bestämmelserna kan assistansersättning 

för arbetstid överstigande i genomsnitt 48 timmar per vecka för varje assi-
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stent inte betalas ut, oavsett om det finns kollektivavtal som medger längre 

arbetstid. Skäl att ändra det överklagande beslutet föreligger därför inte. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1B) 

 

 

Kerstin Hardgren 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ingrid Gunnarson, Anita Johannesson 

och Sören Ravn deltagit. Rätten är enig. 

 

Helén Åkesson har föredragit målet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltnings-
rätten inom två månader från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. Tiden för överklagandet 
för offentlig part räknas emellertid från den dag 
beslutet meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 

de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

Sista dagen för överklagande är i regel den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick 
del av beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrät-
tens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med 
överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 
Om Ni fick del av beslutet en dag med ett tal i må-
naden som inte finns i slutmånaden löper tiden i 
stället ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del 
av beslutet t.ex. den 31 juli måste skrivelsen med  
överklagande ha kommit in senast den 30 septem-
ber. 

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, 
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades. 

 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då 

han/hon fick del av kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut 

t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 

Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 juli, som inte har någon motsvarighet två 

månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista dag, dvs. i det här exemplet 

den 30 september. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller 

helgdag, midsommar, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Bilaga B




